
Odbor mladinskih odsekov savinjskega meddruštvenega odbora planinskih društev na 
podlagi sklepa 8. seje O MO SMO PD, z dne 17. maja 2015, objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 
 

za prosti temin taborjenja v okviru tabora mladih planincev Lokve 2015. 
 

I. Razpisno področje: taborjenje 
Na razpisno področje se lahko prijavijo planinska društva, taborniška ali skavtska društva 
(rodovi, ipd.) ter podobna društva ali organizacije, ki bodo med 22. in 29. avgustom 2015 
izvedli taborjenje. 
 

Na tabornem prostoru bo postavljenih več velikih vojaških šotorov za bivanje (t.i. 
členarjev), kopalnica, kemična stranišča, tehnični šotor ter šotor za kuhinjo in jedilnico. 
Na tabornem prostoru s kapaciteto 80 oseb je urejen dosto do pitne vode in elektrike. 
Kuhinja je opremljena s štedilnikom in pečico na plin, voda v kopalnici se ogreva s 
plinom. 
 
II. Vsebina, način in rok oddaje prijav 
Prijava mora vsebovati opis društva oz. druge organizacije. Prijavi naj bo dodan tudi 
predviden vsebinski plan taborjenja. 

Prijava mora obvezno vsebovati podatke o odgovorni osebi ter kontaktne podatke 
prijavitelja (telefonska številka in elektronski naslov). 

Prijavitelj mora prijavo poslati najnajkasneje do 30. junija 2015 s priporočeno pošto na 
naslov Štefan Matjaž, Cesta v Rastke 33, 3333 Ljubno ob Savinji. 

Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – Prijava na javni 
razpis«. 

Za prijavo, poslano s priporočeno pošto, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošti 
zadnji dan roka. 

III. Odpiranje prijav in rezultati razpisa 
Datum odpiranja prijav bo v roku 8 dni po končanem razpisnem roku. Komisija za 
ocenjevanje prijav, ki jo imenuje MO SMO PD, bo pregledala prijave, ki izpolnjujejo 
pogoje za obravnavo. Prijavitelj bo o uspešnosti njihove prijave obvestila do 15. julija 
2015 preko elektronske pošte. 
 
Več informacij o tabornem prostoru, višini uporabnine tabornega prostota ter o drugih 
zadevah dobite na telefonski številki 041/976-825 (Štefan Matjaž) ali na elektronskem 
naslovu stefan.matjaz@gmail.com. 
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